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Butalci, kateri so z lastno pametjo se skregali in je pamet zapustila Butale, ki so živeli na vasi, ki
so jo mesto imenovali in je na koncu država postala, so se soočali s krizo, katera pa ni, kot
njihova pamet bila.

Namreč, pamet je kar hitro iz Butal odšla, kriza pa nikakor. Butalcem ni bilo treba dvakrat reči,
zakaj krizo imajo, saj zato ni potrebno pameti imeti. Kaj se je v imenitnih Butalah dogajalo in
kam se je denar v Butalah izgubljal, še posebej pa, kam vse to pelje, je vedel že vsak Butalec.
Prav tako, kako denar ustvariti, saj Butalci le niso od včeraj in vedno so se znali obrniti tako, da
jim najhujšega ni bilo. Tokrat pa le ni bilo čisto tako, kot je včasih, v krizah bilo.
Nemarne riti Tepanjske so jim vse to podtaknile. Najprej so jim denar posodili, nato banke
izpraznili, saj so jim svetovali, kam lahko tako imeniten narod, kot so Butalci vložijo svoj denar,
da bodo imeli imenitne donose. In res so imeli imenitne donose in bili so srečni. S pomočjo
najnovejše tehnologije so Butalci vsak dan posebej opazovali, kako so bogatejši postajali.
Imenitne so bile te novosti, naravnost na kožo Butalcem pisane. Gledali so v tiste ekrane, kako
je njihov realni denar v virtualnem svetu vse večji postajal. Tepanjci pa so imeli taprave
zaslužke. Donos, kakor tudi sreča ima svojo ceno. Tepanjci so jim storitve svetovanja
zaračunali, saj za pošten donos in srečo, ki so jo doživeli, bodo pa ja tudi plačali!
Na koncu so Tepanjci Butalcem še svetovali, kako bodo iz krize prišli, seveda pa morajo tudi te
nasvete plačati, saj v sodobni civilizaciji se za pošteno delo tudi pošteno plača. Ker pa
soTepanjci, vedeli, da so Butalci naenkrat ostali brez denarja, so zahtevali plačilo za svetovanje
v naprej. Denarja ni bilo, iz krize so hoteli, zato so hitro prodajali, kar se je prodati dalo, saj so
obresti in pufi samo rastli, premoženje Butalcev, pa padalo. Butalcem to seveda ni bilo
popolnoma jasno, ampak tisti šolani Butalci, ki so v visoke šole hodili, so jeli reči, da je tako, saj
so jih najbolj izobraženi strokovnjaki po svetu učili! Tudi Butalske fakultete so jim tako znanje
ponujale, kakor seveda Tepanjci. Hitro so prodajali, kar se je še prodati dalo, saj Butale so pa
imenitne in kdor je imeniten, ta nima krize.
Butalski župan, pa sklene in vsi občinski možje in žene to potrdijo, da v Butalah je zagotovo
dovolj pameti, da bodo sami našli pot iz krize, saj so že za pot v krizo drago plačali in se pot iz
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krize ni zdela nič cenejša, morebiti celo dražja, saj so po napovedih svetovalcev manjkale
ažurne analize, te pa bi stale več, kot je vrednost Butal. Za analize, bi še nekako šlo, saj so pol
Butal že prodali, niso pa vedeli, kje najti denar za naSvete, brez katerih pa ne bo šlo, saj če jim
ne bo nihče Svetil, le kako bodo videli luč? So pa analize in ocene pokazale, da jih bodo točni
naSveti stali vsaj še približno pol vrednosti Butal.
Poštena številka, so jeli modrovati Butalski Modreci, saj, če je številka visoka, gotovo pravo težo
ima. Pa vendar Butale so imenitne in poštene, bodo pa ja pošteno plačali! Toda, ali se bodo
zgolj z nasveti dvignili v blaginjo? Bo treba še nekaj za zagon gospodarstva, so jadikovali še tisti
zadnji Butalski gospodarstveniki, podjetniki, rokodelci in kmetje, katerih seveda nihče ni nič
vprašal.
Pa vendar Butalski župan pozove Butalce, naj podajo pot iz krize. Mogoče pa kaj pametnega
povedo te butalske duše, si misli župan. Butalcem je bila pot iz krize jasna, kot beli dan, sploh
pa brez Tepanjcev, tepcev hribovskih, zarukanih, ki so jih v godljo spravili in jih ven, zagotovo
ne rešijo! Pa so jo povedali. Župan je obljubil, da se srečajo, skupaj pomodrujejo in najdejo
skupno imenitno rešitev, kot se za tako imenitne Butale spodobi.
In se je zgodilo srečanje, katero pa je potekalo na dveh nivojih; posebej Župan in Modreci
Butalski iz vseh profilov skupaj zbrani, znanstveniki, umetniki, estradniki, fdvjevci, meglopihci....,
manjkal ni niti mežnar, kaj šele sam Prečastiti.

Omizje na Brdu pri Kranju, ko je potekala razprava o VIZIJI Slovenije do leta 2030 (foto 24ur)

Butalski gospodarstveniki, podjetniki, rokodelci, kmetje in navadni but__ci, so v posebni sobi
lahko samo poslušali te fine besede in nikakor se niso jenjali čuditi tem finim besedam, ki so na
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njihove duše Butalske bile polagane. Njih misli in besede so lahko zase obdržali, da ne bi komu
kaj škodovali.
Na koncu so se skupaj še slikali, za poznejše rodove, saj tako Butale, kakor njihov župan in
občinski ljudje so pa le preveč imenitni, da bi se z navadnimi Butalci srečali in debato usekali!
Še posebej, da bi jim ti pametne predloge delili. Ni vsak Butalec občinski mož, ali žena, sploh
pa ne župan. Naj to ljudstvo butalsko končno dojame, do kod seže njihov domet! Lahko so
srečni, da so modre besede lahko poslušali!
"Naj dajo ideje, mi pa si jih polastimo, saj mi smo inteligenca oni pa Butalci!" je na koncu
občinska misel obveljala.
Tepanjci so se v daljavi samo muzali in si obetali novega zaslužka. Mogoče se celo polastijo
Butal?
Stanislav Sivec
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